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LATVIJAS REPUBLIKA
VALMIERAS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220

Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@valmierasnovads.lv 
Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

Valmieras novada Kocēnos     
                                                         APSTIPRINĀTI

ar Valmieras novada domes   
2010. gada 27. janvāra sēdes

                                                                                                   lēmumu (protokols Nr. 2, 18.§)
Valmieras novada domes 

Saistošie noteikumi Nr. 3/2010
„Valmieras novada pašvaldības ceļu aizsardzība, 

veicot meža izstrādāšanas darbus”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 16.punktu, 43.pantu,

LR likumu „Par autoceļiem” un LR MK noteikumiem Nr. 456
„Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā 

ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”

1.Vispārējā daļa

1.1.Šie  saistošie  noteikumi  attiecas  uz  visām  fiziskām  un  juridiskām  personām,  kuras 
Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic mežu izstrādi (turpmāk „Meža 
izstrādātāji”), un izmanto pašvaldības ceļus meža izstrādes nodrošināšanai.

1.2.Personām, kurām rodas apgrūtināta pašvaldības un citu ceļu lietošana meža izstrādātāju 
darbības rezultātā, ir pienākums par esošajiem apgrūtinājumiem informēt Valmieras novada 
pagasta pārvalžu vadītājus, domes izpilddirektoru vai Valmieras novada domes deputātus.

2.Meža izstrādātāja, mežniecības un pašvaldības darbības saistošo noteikumu 
ievērošanā

2.1. Jumaras mežniecība piecu (5) dienu laikā pēc Valmieras novada domes pieprasījuma 
informē Valmieras novada domi par izsniegtiem ciršanas apliecinājumiem, norādot cirsmas 
atrašanās  vietu,  iespējamos  kokmateriālu  izvešanas  ceļus,  izcērtamo  krāju  un  ciršanas 
termiņus.

2.2. Jumaras mežniecība mutiski informē meža izstrādātājus ar saistošajiem noteikumiem 
„Valmieras  novada  pašvaldības  ceļu  aizsardzība  veicot  mežu  izstrādāšanas  darbus”, 
izsniedzot  tiem saistošo noteikumu kopiju un informē  par  pienākumu meža izstrādātājam 
noslēgt  līgumu  -  saistību  rakstu  ar  Valmieras  novada  domi  par  ceļu  izmantošanu  un 
aizsardzību, ja tiek plānots izstādāt vairāk par 100 m3 koksnes.
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2.3.  VAS „Latvijas valsts meži”  un Gaujas Nacionālā  Parka administrācija mutiski informē 
meža izstrādātājus,  kuri  izsolē  nopirkuši  cirsmas, ar  saistošajiem noteikumiem „Valmieras 
novada pašvaldības ceļu aizsardzība, veicot mežu izstrādāšanas darbus”,  un informē  par 
pienākumu meža izstrādātājiem noslēgt ar Valmieras novada domi līgumu - saistību rakstu 
par ceļu izmantošanu un aizsardzību, ja tiek plānots izstrādāt vairāk par 100 m3 koksnes.

2.4. Meža izstrādātāji:

2.4.1.Pirms mežu izstrādes darbu veikšanas mežu izstrādātāji rakstiski saskaņo shēmas par 
kokmateriālu izvešanas ceļu maršrutiem un nokraušanas vietām ar zemju īpašniekiem, caur 
kuru  īpašumiem  plānota  kokmateriālu  izvešana,  vai  uz  kuru  īpašumiem  nepieciešama 
kokmateriālu nokraušana.

 Ja  mežu  izstrādes  darbu  veikšanas  rezultātā  bojāti  kokmateriālu  izvešanas  ceļi,  meža 
izstrādātājs tos atremontē par saviem līdzekļiem ērtas lietošanas stāvoklī 24 stundu laikā pēc 
fakta  konstatēšanas,  sastādot  apsekošanas  aktu,  ko  sastāda  šo  noteikumu  4.2.  punktā 
minētās amatpersonas.(  Par  apsekošanas akta sastādīšanas laiku un vietu,  rakstiski  tiek 
informēts  meža  izstrādātājs).  Ja  ir  konstatēti  kokmateriālu  izvešanas  ceļu  bojājumi,  kas 
apgrūtina ceļu lietošanu un tie nav novērsti  24 stundu laikā,  tiek sastādīts administratīvo 
pārkāpumu protokols un piemērots administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 140. panta (2) daļu.

3.  Ja  meža  izstrādātājam  iepriekšējo  trīs  gadu  laikā  ir  bijuši  konstatēti  šo  noteikumu 
pārkāpumi,  tad  ar  Valmieras  novada  domi  noslēdz  līgumu  -  saistību  rakstu  par  shēmā 
norādīta ceļa maršruta izmantošanu un remontu tā sabojāšanas gadījumā.

3.1. Noslēdzot līgumu – saistību rakstu iemaksā pašvaldības kasē vai pārskaita pašvaldības 
norēķinu kontā drošības naudu  Ls 500,00  ( pieci simti latu) apmērā.  Drošības nauda tiek 
atmaksāta  maksātājam  pēc  līguma  nosacījuma  izpildes  un  saskaņotā  ceļa  maršruta 
sakārtošanas darbu pieņemšanas nodošanas akta iesniegšanas.

3.2.  Līguma  nosacījuma  neizpildes  gadījumā  drošības  nauda  paliek  domes  speciālajā 
budžetā un tiek izlietota pašvaldības ceļu atjaunošanai.

3.3. Uz saskaņotā ceļa maršruta sakārtošanas darbu pieņemšanas nodošanas akta pamata 
atgūst iemaksāto drošības naudu.

4. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

4.1.Par ceļu bojāšanu, Valmieras novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140.panta (2) daļu, uzliek naudas sodu.

4.2.  Kontrolēt  noteikumu  izpildi  un  sastādīt  Administratīvo  pārkāpumu  protokolu  par  šo 
noteikumu neievērošanu ir tiesīgas šādas amatpersonas:

4.2.1.Valmieras novada  pašvaldības pagasta pārvalžu vadītāji, domes izpilddirektors;

4.2.2. kārtības policijas iecirkņu inspektori Valmieras novada administratīvajā teritorijā;

4.3. Soda nauda tiek ieskaitīta Valmieras novada domes budžetā un tās nomaksa neatbrīvo 
meža izstrādātāju no šo noteikumu izpildes un radušos zaudējumu novēršanas.
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4.4.Valmieras  novada  domes  administratīvās  komisijas  izdotos  administratīvos  aktus  var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

5.Nobeiguma daļa.

5.1.Šie saistošie noteikumi stājas  spēkā Latvijas Republikas likumā „Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs                                                                                           Vitauts Staņa


